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 . لسد احتیاجاتھ ى یقوم بھ اإلنسانتالأو الحرفة : ھو العمل  النشاط االقتصادى
 ]. التعدین والسیاحة والتجارةفى مجال الزراعة والصناعة والرعى والصید و [        

 العمل الذى یقوم بھ اإلنسان لیرتزق منھ.  حرفة (مھنة):
 الھدف من األنشطة االقتصادیة 

 المجتمع من الغذاء والملبس والمسكن والخدمات.الفرد وتوفیر إحتیاجات  .۱
 لتصدیره للخارج.اإلنتاج فى فائض  توفیر .۲
 إلرتقاء بمستوى المعیشة.الحصول على ربح نظیر القیام بھذا النشاط وا .۳

 ؟.نشطة اإلقتصادیة في حیاة اإلنسان: أھمیة األ بم تفسر
 لتوفیر احتیاجات المجتمع من غذاء وملبس ومسكن وتحقیق فائض للتصدیر وارتفاع مستوى المعیشة.  ج:

 ..............وتتضمن...............و.. تعدد األنشطة االقتصادیة فى مصر: تعدد األنشطة االقتصادیة فى مصر 
وھذه میزة كبیرة فكلما تعددت األنشطة االقتصادیة  .............و...............و.............و..................  

 تعددت مصادر الكسب والربح. وتتعدد األنشطة األقتصادیة على حسب البیئة التى یعیش فیھا اإلنسان.
 النشاط االقتصادى البیئة
 اعة وتربیة الحیواناتالزر الزراعیة
 الصناعة الصناعیة
 الصید و بناء السفن و النشاطة السیاحیة. الساحلیة

 التعدین واستخراج المعادن والرعى والزراعة فى الواحات الصحراویة
 الصحة) -وھناك أنشطة أقتصادیة أخرى تخدم األنشطة المختلفة تعرف بأنشطة الخدمات مثل(التعلیم

 ألنشطة األقتصادیة (النتائج المترتبة) ینتج عنھ تنوع فى الدخل القومى.وھذا التنوع فى ا
 وإذا ما أردنا أن نوزع األنشطة االقتصادیة بمصر نجد أن:

 المناطق زراعیة فى : الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم. -أ
               . المحلة الكبرى وكفر الزیات   –المناطق صناعیة فى كثیر من المدن مثل:الحمدیة بالجیزة   -ب

 العاشر من رمضان بالشرقیة. –العامریة باالسكندریة  –دمیاط  -بالغربیة.
 وتختلف االنشطة من محافظة إلى أخرى فكل محافظة لھا شھرتھا بأنشطة معینة مثل:

 القاھرة
 سیاحة
 صناعة
 تجارة

 نقل ومواصالت
 االسكندریة

 سیاحة
 صناعة
 تجارة

 صید وبناء سفن
 زراعة ةالغربی

 صناعة

 سیاحة
 سواحل مصر
 -مثل( شرم 
 -االسكندریة
 الغردقة)

استخراج 
 بترول

خلیج السویس  
 سیناء

الصحراء 
 الشرقیة

ستخراج ا
 المعادن

 الواحات البحریة
 (حدید)
 فوسفات

 –بأبو طرطور 
 منجنیز أم بجمة

 بسیناء
 

 الزراعة و تربیة الحیوان
 بھ اإلنسان فى المناطق التى تتوافر بھا موارد المیاه و التربة الخصبة الزراعة نشاط یقوم          

 و یرتبط بھا تربیة الحیوان.                 

 ألنشطة االقتصادیة في بلدياألولى : الوحدة ا
وصید  الدرس األول : الزراعة و تربیة الحیوان

 األسماك



 
۳ 

 أھمیة الزراعة وتربیة الحیوانات
 توفر احتیاجاتنا من الغذاء. (المنتجات الزراعیة مثل القمح والحیوانیة اللحوم واأللبان).  .۱
 إطارات السیارات من المطاط) -في الصناعة.مثل(الخیوط من القطن توفر المادة الخام التي تدخل .۲
  توفر فرص العمل. .۳
 توفر المحاصیل التي تدخل بالتجارة. .٤

 من مكان إلى أخر. تتنوع المحاصیل الزراعیة وأنواع الحیوانات : بم تفسر    
 ج : الختالف الظروف الطبیعیة مثل ( التربة والحرارة وموارد المیاه). 

  قیام الزراعة عوامل 
 أوال : العوامل الطبیعیة .

 التربة : تتمیز مصر بوجود تربة خصبة وھى تربة الوادى والدلتا والواحات. )أ
 : مناخ مصر مناسب لممارسة حرفة الزراعة على مدار العام  المناخ  )ب

 فھناك محاصیل تجود زراعتھا فى الشتاء وأخرى تجود زراعتھا فى الصیف.   

 صیل شتویةمحا محاصیل صیفیة
 محاصیل تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة.

 قصب السكر. –األرز  –الذرة  –القطن 
 المانجو. –فاكھة مثل : الفراولة 

 الملوخیة. –خضراوات مثل : البامیة 

 محاصیل تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة.
 البصل. –الشعیر  –الفول  –البرسیم  –القمح 

 البرتقال. –ى الیوسف –الموالح مثل : اللیمون 

 
 جـ) موارد المیاه : تتمیز مصر بتعدد موارد المیاه وھى :

 المصدر الرئیسى للمیاھفى مصر ویتم نقل المیاه من النیل عن طریق الترع والریاحات. نھر النیل
المیاه 

 الجوفیة
 یت مالحصول علیھا بحفر اآلبار  –على أعماق مختلفة  –توجد فى باطن األرض 

 ناطق الصحراویة وسیناء.تنتشر فى الم
 وھى قلیلة . -تسقط فى فصل الشتاء –تتركز فى السواحل الشمالیة لمصر  میاه األمطار

 ثانیا العوامل البشریة .
 .تقوم بحفر الترع و زراعة األرضاألیدى العاملة   .۱
 .شراء البذور و االالت و األسمدة و المبیدات رأس المال .۲
 . تصریف المنتجات الزراعیة السوق .۳

 الثروة الحیوانیة
 تتنوع الثروة الحیوانیة فى مصر :

  فى الوادى والدلتا: تكثر الماشیة. )أ
 فى الصحراء : تنتشر األغنام والماعز واإلبل.  )ب

 بم تفسر : أھمیة تربیة الحیوانات؟.
 لالستفادم من لحومھا وألبانھا وجلودھا وأصوافھا وأوبارھا. .۱
 ونقل البضائع واألفراد. للعمل فتساعد الحیوانات الفالح فى حمل .۲
 تستخدم بعض الحیوانات فى بعض الھوایات مثل : .۳

  (تشتھر الخیول العربیة األصیلة بمكانتھا على مستوى العالم). سباق الخیل 
 وھو سباق اإلبل(الجمال) وتشتھر بھ دول الخلیج العربى. سباق الھجن               

  لثروة السمكیةا
 : مصر تتنوع الثروة السمكیة فى

 ة.: توجد أسماك المیاه العذبوبحیرة ناصر النیل وفرعیھ ( دمیاط و رشید ) )أ
 البحرین األحمر والمتوسط  والبحیرات المالحة: توجد أسماك المیاه المالحة. )ب



 
٤ 

 جھود الدولة لالھتمام بالزراعة وتربیة الحیوان
 استصالح المزید من األراضى الزراعیة. .۱
 األسمدة والمبیدات واألنواع الجیدة والبذور. تحسین اإلنتاج الزراعى بتوفیر .۲
 األھتمام بالتعلیم الزراعى واألخذ باألسالیب الحدیثة فى الزراعة. .۳
 رعایة الفالح المصرى وتحسین أحوالھ. .٤

 التدریبات
 ذكر سبباً واحداً): أالسؤال األول : بم تفسر(

 ………………………………………؟في حیاة اإلنسان االقتصادیةاألنشطة أھمیة  -۱
 ………………………………………………؟في مصر االقتصادیةتعدد األنشطة  -۲      
 ؟في مصر من مكان ألخر االقتصادياختالف النشاط  -۳      

         …………………………………………………………………………… 
 السؤال الثاني : أكمل :

 ..........................   باسمبھ اإلنسان یعرف العمل الذي یقوم  -۱      
 كلما تعددت مصادر الكسب والربح وزاد الدخل...........................كلما تنوعت  -۲      
 و..................... ............و .............من أھم المناطق الزراعیة في مصر  -۳      
 إلستخراج المعادن من باطن األرض. ..........اویة بحرفة یعمل سكان المناطق الصحر -٤      
   . ...............و ...............من أھم المناطق السیاحیة في مصر -٥      
 ...........و..................و................من أھم مناطق الثروة المعدنیة في مصر -٦      
 ..................منتجات اللبن والجبن والبیض من ال -۷      
 ..................... تصنع إطارات السیارات من -۸      
 ..............القمح والبرسیم من المحاصیل  -۹      
 ....................القطن والذرة واألرز من المحاصیل  -۱۰      

 التالیة :   أمام كل عبارة من العبارات )(أو )(السؤال الثالث : ضع عالمة  
 )  (  تتعدد األنشطة اإلقتصادیة حسب البیئة التي یعیش فیھا اإلنسان.        -۱      
 )   (             یعمل سكان البیئة الساحلیة بحرفة التعدین.                             -۲      
 ) ( لسیاحیة.االمناطق والمتوسط من أھم  األحمر المطلة على البحر سواحل مصر تعتبر -۳      
 )   (  األقصر وأسوان.             من أھم المناطق السیاحیة في شمال مصر -٤      
 )  (    یصنع الخبز من القمح أو الذرة أو الشعیر.                   -٥      
 ) (    تتنوع المحاصیل الزراعیة حسب نوع التربة.                -٦      
 ) (    من الفاكھة الصیفیة بمصر البرتقال والیوسفي.               -۷      
 ) (    یعد نھر النیل المصدر الرئیسي للمیاة في مصر.             -۸      

 السؤال الرابع : اكتب ماتشیر إلیھ العبارات التالیة (اذكر المصطلح العلمي):  
 ]    [                           الحرفة والعمل الذي یقوم بھ اإلنسان.  -۱      
 ]   [ حرفة یقوم فیھا اإلنسان بإستخراج المعادن من باطن األرض. -۲      
 ]   [          أنشطة یمارسھا اإلنسان مثل التعلیم والصحة.                -۳      
 ]    [    حرفة یعمل بھا كثیر من سكان البیئة الساحلیة.               -٤      
 ]   [   مناطق زراعیة فى صحراء مصر الغربیة.                      -٥      
 ]    [     الغذاء وفرص العمل حرفة یعمل بھا سكان الوادى والدلتا وتوفر -٦      
 ]   [ منتج زراعي یستخدم في صناعة إطارات السیارات.             -۷      
 ]   [         ض عن طریق حفر اآلبار العمیقة.   تستخرج من باطن األر -۸      
 ]   [ تربیتھا في الوادي والدلتا.                        حیوانات تنتشر -۹      
 ]   [ بحیرة بجنوب مصر تعد مصدراً ألسماك المیاه العذبة.           -۱۰      
 ]   [ عیة. األراضي الصحراویة وتحویلھا إلى أرضي زرا إصالح -۱۱      



 
٥ 

 
 

 
 

 أوالً : حرفة التعدین
 : ھى عملیة البحث والتنقیب واستخراج المعادنالتعدین  

 ومصادر الطاقة من باطن األرض.               
 المنجنیز  –الفوسفات  –الحدید  مـــعـــــــــــادن  مثل 

 الرصاص . -النحاس  –                   
  الغاز الطبیعى . –الفحم  –البترول  مصــــادر الطـاقـة  مثل 

 ھى تحویل المواد الخام إلى منتجات تصلح : ثانیا : الصناعة
 مثل تحویل لالستخدام بواسطة اإلنسان.                     

 القطن الى مالبس.                     
 الصناعة: مقومات

 مقومات طبیعیة 
 معدنیة ) –حیوانیة  –مواد خام ( زراعیة  – ۱   
 فحم ). –غاز طبیعى  –مصادر الطاقة _ ( بترول  – ۲   

 مقومات بشریة 
 رأس المال -۱   
 األیدى العاملة  ۲   
 األسواق ووسائل المواصالت -۳   

 أھمیة الصناعة:
  توفیر االحتیاجات من المنتجات المصنعة. .۱
 توفیر فرص العمل. .۲
 ترفع من مستوى المعیشة. .۳

 ت التى تقوم علیھابعض الخامات والصناعا
 القمـح:الذى یطحن لیتحول إلى دقیق ویستخدم فى صناعة الخبز. -أ

 القطن: یتم غزلھ ویحول لخیوط لصناعة النسیج والمالبس. -ب
 قصب السكر: یعصر ویصنع منھ سكر. -جـ 

 الصوف: یتم غزلھ ویصنع من خیوطھ المالبس الصوفیة. -د
 رات واآلالت وغیرھا.الحدید: یصھر ویصنع منھ السیا -و     

ولقیام الصناعة الحدیثة كذلك ال بد من مصادر الطاقة لتشغیل اآلالت والمعدات مثل البترول والفحم والغاز 
 الطبیعى.

 كانت فى البدایة من الحرف الیدویة ثم تطورت بعد اكتشاف مصادر الطاقة.: أنواع الصناعة 
 

 تنقسم الصناعة إلى:
 صناعة حدیثة           صناعة یدویة 

       
 

 قلیلة حیث تتم فى المنازل أو الورش  الصغیرة 
  تعتمد على المھارة الیدویة مثل السجاد الیدوى

 ....وتطعیم الخشب ومنتجات األلبان.

 كثیرة حیث تتم فى المصانع الكبیرة التى تدار
 ....باآلالت وتضم أعداد كبیرة من العمال والفنیین.

 لحدید والصلب والمالبس تعتمد على اآلالت مثل ا
 ....والصناعات الكھربائیة.

 الدرس الثانى : التعدین والصناعة و التجارة



 
٦ 

 ثالثاً : حرفة التجارة
 .ونقل المنتجات من مناطق اإلنتاج لمناطق اإلستھالك تبادل السلع والخدماتالتجارة : یقصد بھا عملیة  

ك.الھدف من حرفة التجارة ھو نقل السلع والمنتجات من مناطق اإلنتاج إلى مناطق االستھال 
 .القمح : ینقل من المزارع إلى المدن لكى یطحن ویباع دقیق للمخابز لصناعة الخبز 
 .(األسواق) المالبس : تنقل من المصانع إلى مناطق االستھالك 
  .(األسواق) الخضر والفاكھة : تنقل من المزارع إلى مناطق االستھالك 
 ائل نقل جیدة لنقل المنتجات من مناطق ...اإلنتاج إلى وحتى تكون حرفة التجارة ناجحة ال بد من توافر وس

 النقل المائى]. –النقل الجوى  –مناطق االستھالك. وھى متنوعة مثل [النقل البرى 
 أنواع التجارة

 داخل حدود الدولة.   .عملیة بیع أو شراء المنتجات و السلع تجارة داخلیة :  -أ
 .بین دولة و أخرى   و السلع.عملیة بیع أو شراء المنتجات تجارة خارجیة :   -ب

 ب) موقع مصر المتمیز.  : أ) تقدم وسائل النقل.عوامل(أسباب) تقدم التجارة
 التدریبات

 السؤال األول : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً):  
 أھمیة الصناعة في مصر. -۱      

          ....................................................................................................... 
 رواج التجارة في مصر.  -۲      

         ........................................................................................................ 
 أھمیة القطن للصناعة. -۳      

         ........................................................................................................ 
 السؤال الثاني : أكمل : 

 ......................و ............و .............من مصادر الطاقة في مصر  -۱      
 ..................كانت الصناعة في البدایة من الحرف  -۲      
 ................صناعة  ألياكتشاف مصادر الطاقة تطورت الصناعة  بعد -۳      
 ....................و  .................من أنواع التجارة تجارة  -٤      
 ..... ..........الصناعة ھي عملیة تحویل المادة الخام إلي  -٥      

 عبارات التالیة :    أمام كل عبارة من ال )(أو  )( السؤال الثالث : ضع عالمة
 ) (    .      واآلالتیدخل الحدید في صناعة ھیاكل السیارات  -۱      
 ) (            تتم الصناعات الحدیثة داخل المنازل والورش الصغیرة.  -۲      
 ) (    جنیز. نالحدید والنحاس والم الطاقة بمصر من مصادر -۳      
 ) (    جیدة یساعد على رواج التجارة.    توافر وسائل النقل ال -٤      
 ) (   لیحول إلى دقیق یستخدم لصناعة الخبز.     یطحن األرز -٥      

 
 المصطلح العلمي كتبالسؤال الرابع : ا

 ]  [          محصول شتوي یدخل في صناعة الخبز.                               -۱      
 ]  [        الخام إلى منتجات.                                عملیة تحویل المادة  -۲      
 ]  [       .االستھالكعملیة البیع والشراء ونقل المنتجات من مناطق اإلنتاج لمناطق  -۳      
 ]  [          صناعة تتم قي المنازل والورش الصغیرة وإنتاجھا قلیل.           -٤      
 ]  [          مصانع كبیرة وتضم أعمال كبیرة من العمال.       صناعة تتم في -٥      
 ]  [                   محصول صیفي یدخل في صناعة السكر.                          -٦      
 ]  [                   عملیة استخراج المعادن من باطن األرض.                        -۷      



 
۷ 

 
 

 معینة داخل وطنھ أو خارجھ. انتقال الفرد من المكان الذى یعیش فیھ لزیارة أماكن :ھى السیاحة
 مقومات السیاحة فى مصر:

 مصر المتمیز بین دول العالم.موقع  .۱
 ووجود المناظر الطبیعیة الخالبة . مناخ مصر المعتدل على مدار العام .۲
 متالك مصر آلثار متنوعة أقامھا المصریون عبر العصور.ا .۳

 معبد الدیر البحرى. –معبد الكرنك  –كنوز توت عنخ آمون  –ة : مثل أھرامات الجیزة فرعونی )أ
 .تنتشر فى انحاء مصر خاصة فى اإلسكندریةیونانیة ورومانیة :  )ب

 ج) آثار مسیحیة : مثل دیر سانت كاترین وكنیسة مار جرجس.
 د) آثار إسالمیة : مثل مسجد عمرو بن العاص والقلعة و الجامع األزھر.

 وجود أنواع من الرمال و العیون المائیة التى تساعد فى عالج العدید من األمراض مثل عیون موسى بسیناء. .٤
 نو اع السیاحة أ

 .ھى انتقال األفراد لزیارة أماكن داخل وطنھمسیاحة داخلیة:  -۱
 ..ھى انتقال األفراد لزیارة أماكن خارج وطنھمسیاحة خارجیة:  -۲

 أھمیة السیاحة لمصر :
 .على زیادة دخلنا القومى .تساعد  .۱
  توفر فرص عمل للشباب. .۲

 واجبنا نحو السیاح و المناطق السیاحیة
 المحافظة على نظافة األماكن السیاحیة )أ

 معاملة السیاح معاملة حسنة. )ب
 اجراءات تنمیة السیاحة

 انشاء عدید من القرى السیاحیة و الفنادق. )أ
 االھتمام بنظافة المناطق السیاحیة و تجمیلھا. )ب
 وفیر وسائل النقل و المواصالت و االتصاالت.ت )ت
 توعیة المواطنین بآداب التعامل مع السیاح .ج)              توفیر األمن و األمان للسائح . )ث

 التدریبات
 السؤال األول : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً):   

  ...................؟..........................................................أھمیة السیاحة لمصر -۱      
  ...................................................................أھمیة مناخ للسیاحة في مصر. -۲      

 أمام كل عبارة من العبارات التالیة :     ) (أو  )(السؤال الثاني :  ضع عالمة  
 ) (          أكثر السیاح یأتون لمصر في فصل الشتاء.       -۱      
 ) (    المعتدل على مجئ السیاح طول العام. ساعد مناخ مصر -٤      
 ) (    المتوسط.       تكثر الشعاب المرجانیة في منطقة البحر -٥      

                       المصطلح العلمي : اكتب ثالثالسؤال ال
 ]  [                انتقال اإلنسان لزیارة مكان ما داخل دولتھ.   -۱      
 ]   [   انتقال اإلنسان لزیارة مكان ما خارج دولتھ.               -۲      
 ]    [  عملیة تھدف إلى جذب السیاح وزیادة المناطق السیاحیة.   -۳      

 الدرس الثالث : السیاحة



 
۸ 

       
 
 
 

 ھى كل ما یحیط باإلنسان على سطح األرض من ظواھر طبیعیة ومظاھر حضاریة. : البیئة
 البیئات فى مصر تنوع

 و تربیة الحیوان والتى یعمل بھا معظم سكان الوادى و الدلتا. بیئة زراعیة: تتمیز بانتشار حرفة الزراعة .۱
 بیئة ساحلیة: أغلب سكانھا یشتغلون بالصید وأعمال البحر وبناء السفن. .۲
 .التعدین  میاه ویشتغل معظم سكانھا بالرعى أوبیئة صحراویة: تتمیز بندرة ال .۳
 .والخدمات كالتعلیم و الصحة الصناعةب عمل معظم سكانھاصناعیة: ی بیئة .٤

 أثر البیئة على اإلنسان:
 -فى : سلوكیاتھ حیاة اإلنسان وتؤثر البیئة على 

.الملبس : یضطر اإلنسان إلى إرتداء المالبس الصوفیة الثقیلة فى البیئات الباردة والخفیفة فى البیئات ۱
 الحارة.

 لبیئات الساحلیة یتناولون األطعمة البحریة كاألسماك.. المأكل : سكان ا۲
 .. المھنة أو الحرفة: یرتبط نشاط السكان بطبیعة البیئة ۳

 تأثیر اإلنسان على البیئة:
 استصلح اإلنسان األراضى الصحراویة وحولھا إلى أراض زراعیة منتجة. .۱
 وحولھا إلى أراض زراعیة. عة من الغطاء النباتىأزال مساحات واس .۲
 .مثل السد العالى بمصر نشأ القناطر والسدود للتحكم فى الفیضانات ومیاه األنھارأ .۳
 من قبل. مناخیا فى المناخ لصالحھ ونجح فى زراعة المحاصیل الزراعیة فى مناطق لم تكن مناسبة تحكم .٤
 لزیادة اإلنتاج الزراعى والقضاء على الحشرات الضارة. اخترع األسمدة .٥

 
 الغابات و الحشائش و نباتات الصحارى التى تنمو على سطح األرض.الغطاء النباتى : یشمل 

 القناطر : حاجز مائى أنشئ بغرض رفع المیاه لرى األرض الزراعیة.
 السدود : بناء ھندسى یشید على النھر لحجز المیاه الزائدة أمامھ إلستخدامھا عند الحاجة .

 
 
 

 فى ظھور بعض مشكالت البیئةأوال : دور اإلنسان 
 . لإلنسان على البیئة الزراعیة أھم األثار السلبیة -۱
 تناقص مساحة األراضى الزراعیة نتیجة التوسع العمرانى.  -أ 
اآلفات الزراعیة ولكن اإلسراف فى استخدام ھذه المبیدات أدى استخدام المبیدات الحشریة للتخلص من  -ب 

 الرى فى الترع و المصارف.تلوث میاه  –تلوث التربة الزراعیة و النبات .   -إلى :
 .... طیور صدیقة الفالح ... تساعد الفالح فى تنقیة التربة من الحشرات..... 

 قتل بعض الطیور صدیقة الفالح مثل : أبوقردان. -جـ 
 أھم اآلثار السلبیة لإلنسان على البیئة الصناعیة -۲
نتیجة  تلوث میاه الشرب ه المصانع فىولكن ساھمت ھذ توسعت الدولة فى انشاء المصانع وھذا أمر جید -أ

 إللقاء المصانع مخلفاتھا فى نھر النیل مما یضر باإلنسان و الحیوان.
زیادة التلوث فى المدن الصناعیة بدرجة كبیرة لتعدد وسائل النق و االزدحام الشدید بھا بسبب عوادم  -ب

 لسجائر.باإلضافة الى المقاھى و تدخین ا السیارات و الدراجات البخاریة.

 الوحدة الثانیة : اإلنسان و البیئة فى بلدى
 الدرس األول : التأثیر المتبادل بین اإلنسان و البیئة

 نسان فى ظھور بعض مشكالت البیئة و التصدى لھاالدرس الثانى : دور اإل



 
۹ 

 أھم اآلثار السلبیة على البیئة الساحلیة -۳
 التوسع فى إقامة القرى الساحلیة بالقرب من المحمیات الطبیعیة البحریة مما أدى إلى تدھورھا:    
 تلوث الشواطئ و اإلضرار بالحیاه البحریة و خاصة األسماك و الشعاب المرجانیة.  --     

 ت البیئة المشكثانیا : دور اإلنسان فى التصدى ل
 جھود الدولة   
 م۱۹۹۷أنشأت الدولة"وزارة الدولة لشؤن البیئة" عام  .۱

 (بم تفسر) لتھتم بالبیئة وتعمل على تحسینھا.            
 جرمت الدولة عملیات التخلص من مخلفات المصانع فى میاه نھر النیل. .۲
 .شجعت الدولة على استخدام مصادر الطاقة النظیفة .۳

 لى صحة العبارة)(دلل ع       
 بدأت فى إنشاء أول محطة تولید كھرباء من الریاح فى منطقة الزعفرانة  -أ            

 جارى التخطیط إلنشاء أول محطة لتولید الكھرباء من الشمس. -ب            
 .اھتمت الدولة بالمحمیات الطبیعیة،أى المناطق التى یخشى على تدھورھا ومن الضرورى حمایتھا .٤

 دریباتالت
 ذكر سبباً واحداً):   أالسؤال األول : بم تفسر(

 إنشاء الدولة وزارة الدولة لشئون البیئة.  -۱     
               ........................................................................................... 

 اھتمام الدولة بإنشاء المحمیات الطبیعیة. -۲     
              ............................................................................................ 

 تشجع الدولة استخدام الطاقة النظیفة. -۳     
             .............................................................................................. 

 السؤال الثاني : أكمل : 
 م. ................أنشئت وزارة الدولة لشئون البیئة عام  -۱     
 ....................تشجع الدولة حالیا على استخدام مصادر الطاقة  -۲     
 ..................تخطط الدولة إلنشاء أول محطة لتولید الكھرباء من  -۳     
 في منطقة الزعفرانة................  ة في إنشاء أول محطة لتولید الكھرباء منبدأت الدول -٤     
 ............. و .............من مصادر الطاقة النظیفة طاقة  -٥     

 أمام كل عبارة من العبارات التالیة :       × السؤال الثالث : ضع عالمة ض أو 
 ) (  النیل.                 هع في میاجرمت الدولة إلقاء مخلفات المصان -۱     
 ) (  التوسع في بناء المصانع في المناطق الزراعیة لھ أثر ایجابي.       -۲     
 ) (  التوسع في استخدام أجھزة التكییف لھ أثر ایجابي في حیاة اإلنسان.  -۳     
 )   (  اك.      والترع لھ تأثیر ضار على اإلنسان واألسم نھاراأل هتلوث میا -٤     

    
 السؤال الرابع : اكتب المصطلح العلمي

 ]  [  م لتعمل على تحسین البیئة.                     ۱۹۹۷أنشئت عام  -۱     
 ]  [ محطة بمنطقة الزعفرانة. الطاقة النظیفة وأقامت لھا مصر مصادر تعتبر -۲     
 ]   [ والحیوانات النادرة.    مناطق طبیعیة واسعة تحافظ على النباتات  -۳     
 ]  [ من الكرة األرضیة. %۷۱وتغطي  واألنھار جمیع المحیطات والبحار -٤     

 



 
۱۰ 

 
 
 
 

 یعد عصر الدولة القدیمة أزھى عصور مصر القدیمة. •
 . یطلق على ھذا العصر عصر بناة األھرامات •

 ذا العصر.بب كثرة األھرامات الضخمة التى بناھا ملوك ھبس (بم تفسر)        
 تعد األھرامات من أروع وأھم آثار العالم. •
     وتدل األھرامات على  أ) عظمة الحضارة المصریة القدیمة . •

 العلوم والفنون والعمارة. الھندسةو ب) ما وصل إلیھ القدماء من تقدم فى مجال        
 ادى .ج) ثراء الدولة القدیمة و تقدمھا االقتص                             

 ھو بناء ضخم من الحجر . یتكون من عدد من الحجرات. : الھرم
 . فى إحدى الحجرات یوضع بھا تابوت الملك 
 .و یلحق بالھرم معبد تقام فیھ الصلوات على روح الملك المتوفى 

 . اآلخر سوف یحتاج إلیھا فى العالم لمصریون القدماء أن الملكویوضع داخل الھرم األشیاء التى یعتقد ا
 -أشھر ملوك الدولة القدیمة :

 الملك زوسر .۱
 .صاحب ھرم سقارة المدرج بدھشور وھو أول بناء (قبر) حجرى فى التاریخ 
  مصاطب (درجات) بعضھا فوق بعض. ٦یتكون ھرم سقارة المدرج من 

 
 بم تفسر : تسمیة ھرم الملك زوسر بسقارة " بالمدرج "

 درجات.مصاطب فوق بعضھا البعض على شكل  ٦ألنھ بنى من  •
 

 .استطاع الملك زوسر مد حدود مصر جنوباً وسیطر على النوبیین الموجودین جنوب مصر 
 الملك خوفو    .۲
 . صاحب الھرم األكبر    
 ألف حجر۳۰۰ملیون و۲بلغ عدد أحجار بناء الھرم األكبر 
 .یعد الھرم األكبر أحد عجائب الدنیا السبع 

 
 (بم تفسر)  ا السبعیعد الھرم األكبر أحد عجائب الدنی 

 * بسبب ضخامة حجمھ وبراعة تصمیمھ. -* 
 

 منكاورع ]. –خلفاء الملك خوفو [ خفرع  .۳
 بنا خفرع الھرم األوسط ومنكاورع بنا الھرم األصغر بجوار الھرم األكبر 

 أشھر التماثیل المصریة القدیمة  
 أبو الھول  .۱
  . أمر الملك خفرع بنحتھ     أسد(رمزللقوة).رأسھ رأس إنسان(رمزللعقل) وجسمھ جسم 
  متر . ۲طول أذنھ  –متر  ٥طول وجھھ  –متراً  ۲۰ارتفاعھ  –متراً  ٥۷طولھ 
 الكاتب المصرى .۲
  روعة التصمیم). –من أروع التماثیل التى تركھا المصریون القدماء التى تتمیز بـ (دقة النحت 
 . كانت وظیفة الكاتب من أھم الوظائف ومحل تقدیر واحترام الجمیع 
  ھذه الوظیفھ من المتعلمین ویرقون إلى المناصب العلیا مثل (حاكم اإلقلیم).كان أصحاب 

 الوحدة الثالثة : شخصیات و أحداث من التاریخ الفرعونى
 من الدولة القدیمة. شخصیات و أحداث الدرس األول :



 
۱۱ 

 أھم التعریفات 
 فترة زمنیة من فترات التاریخ تتمیز بخصائص معینة قد تكون فترة طویلة أو قصیرة. عصر
 ھو بناء ضخم من الحجر . یتكون من عدد من الحجرات. ھرم 

 كان مادیاً مثل المبانى أو ثقافیاً مثا اآلراء واألفكار.كل ما أنتجھ عقل اإلنسان سواء  حضارة
 حدث عظیم وقع وكان لھ أثر ھام فى تاریخ البالد مثل المعارك و المشروعات الضخمة حدث تاریخى

 
 : أكمل : األولالسؤال 

 .....................الدولة القدیمة عصر بناة  یطلق علي عصر -۱     
 ..............امات علي تقدم المصریین القدماء في فن یدل بناء األھر -۲     
 یتكون من بعض الحجرات. ....................الھرم بناء ضخم من  -۳     
 ........................نجح الملك زوسر في توسیع حدود مصر  -٤     
 .......................نجح الملك زوسر في السیطرة علي  -٥     
 أحد عجائب الدنیا السبع. ......................یعد  -٦     
 ، ورأسة رأس إنسان. ..................تمثال أبو الھول جسمة جسم  -۷     
 إلقامة الصلوات علي روح الملك. ..............یلحق بالھرم  -۸     
 ..........................یعد الملك زوسر والملك خوفو من ملوك الدولة  -۹     
 ھو صاحب ھرم سقارة المدرج. .....................الملك  -۱۰     
 ھو صاحب الھرم األكبرأحد عجائب الدنیا السبع. ...............الملك  -۱۱     
 ھو الذي أمر بنحت تمثال أبو الھول. ....................الملك  -۱۲     
 أول بناء حجري في التارخ. ...........................یعتبر ھرم  -۱۳     
 .....................بني الملك خفرع والملك منكاورع ھرمین أقل حجمأً من  -۱٤     
 من أھم الوظائف عند المصریین القدماء. ...................كانت وظیفة  -۱٥     
 مثل دقة النحت وروعة التصمیم.  التي ت ................ترك ملوك الدولة القدیمة كثیراً من  -۱٦     
 .......................... .من أشھر تماثیل الدولة القدیمة تمثال أبو الھول وتمثال  -۱۷     

 : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً): الثانىالسؤال 
 یطلق علي عصرالدولة القدیمة عصر بناة األھرامات.   .۱

................................................................................................ 
 تعد األھرامات من أھم آثار العالم القدیمة. .۲

................................................................................................ 
 یطلق علي ھرم الملك زوسر اسم ھرم سقارة المدرج. .۳

................................................................................................ 
 بناء المصریین القدماء لألھرامات. .٤

................................................................................................ 
 یعد الھرم األكبرأحد عجائب الدنیا السبع. .٥

................................................................................................ 
 : ما النتائج المترتبة علي : الثالثالسؤال 

 اھتمام ملوك الدولة القدیمة ببناء األھرامات الضخمة.  .۱
................................................................................................ 

 تكوین ھرم الملك زوسر من ستة مصاطب. .۲
................................................................................................ 

 ضخامة حجم وروعة تصمیم ھرم خوفو.  .۳
................................................................................................ 



 
۱۲ 

 
 

 عوامل انھیار عصر الدولة القدیمة (بم تفسر)
 . بسبب تفككت وحدة البالد إلى أقالیم  
 .انھیار سلطة الحكومة المركزیة  

 ؟ انھیار عصر الدولة القدیمة:  بم تفسر
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

 "أحد حكام طیبة من السیطرة على البالد وبھ یبدأ عصر الدولة الوسطىمنتوحتب الثانىثم تمكن الملك" 
 (بم تفسر)الرخاء اإلقتصادىالدولة الوسطى عصر  یطلق على عصر . 

 .بسبب اھتمام ملوك ھذه الدولة بالمشروعات التى تخدم الزراعة والصناعة والتجارة للنھوض بالبالد 
 
 الرخاء اإلقتصادىیطلق على عصر الدولة الوسطى عصر :  بم تفسر. 
 ............................................................................................................... 

 
 أشھر ملوك الدولة الوسطى وأھم إنجازاتھم

 الملك منتوحتب الثانى .۱
 .أحد أمراء مدینة طیبة 
  أعاد وحدة البالد مرة أخرى. 
 .نشر األمن والرخاء وأعاد اإلستقرار 
 .إتخذ من طیبة عاصمة للبالد 

 الملك سنوسرت الثالث .۲
 یش وقاد الحمالت لتأمین حدود البالد والدفاع عنھا.اھتم بالج 
 .حفر قناة "سیزوستریس" تربط البحر األحمر بالبحر المتوسط عن طریق النیل 
 .عمل الملك سنوسرت الثالث على تأمین حدود مصر الجنوبیة وأقام ھناك لوحة لھ 

 لث.سمیت قناة "سیزوستریس" بھذا االسم نسبة إلى سنوسرت الثا -أ          
 حفر قناة "سیزوستریس" ساعد على تنشیط حركة التجارة بین مصر وجیرانھا. –ب  

 فى العصر الحدیث تم حفر قناة السویس لتصل البحر األحمر والمتوسط ولتكون -جـ 
 ممراً مالحیاً عالمیاً تستخدمھ السفن فى كل دول العالم كما تحقق دخالً كبیراً من العمالت 

 فى نمو االقتصاد القومى األجنبیة لمصر یساھم
 
 الملك أمنمحات الثالث  .۳
 (دلل على صحة العبارة).اھتم أمنمحات الثالث بشؤن الزراعة والرى 

  (بم تفسر) "قام ببناء "سد الالھون 
 زیادة المساحة المزوعة. -لحمایة األرض فى الفیوم من خطر الفیضان.         ب -أ

 .بنى ھرماً بالقرب من الفیوم 
  معبداً كبیراً واسعاً سمى بـ (قصر التیھ).بنى 

 
 ؟ بسبب كثرة الحجرات والطرقات بھ مما یصعب خروج الزائر منھ بمفرده.بم تفسر تسمیة قصر التیھ بھذا االسم

 الدرس الثانى : شخصیات و أحداث من الدولة الوسطى
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 ؟ اھتم أمنمحات الثالث بشؤن الزراعة والرىعلل : 
.......................................................................................................................... 

 بم تفسر : بناء سد الالھون؟
.......................................................................................................................... 

 ؟.اھتم أمنمحات الثالث بشؤن الزراعة والرىبم تفسر : 
.......................................................................................................................... 
 

 
 

 الســـــــد العالــــــــــى ســــــــد الالھـــــــــون

 الرئیس جمال عبدالناصر الملك أمنمحات الثالث بنى فى عھد
 جنوب أسوان فى الفیوم این یقع؟

 أھمیتھ
 . حمایة األرض من خطر الفیضان.۱
 . زیادة األراض المزروعة۲

 . حمایة البالد من خطر الفیضان.۱
 . التوسع فى االراضى الزراعیة.۲
 . تولید الكھرباء.۳

 
 الملك أحمس "قاھر الھكسوس" .٤

 ستقرت فى شمالھا.ھم قبائل بدویة رعویة نجحت فى غزو واحتالل مصر وا  -من ھم الھكـــسوس؟   
 .( بالقرب من الزقازیق حالیا ) اتخذ الھكسوس من مدینة (أواریس) عاصمة لھم -

 بم تفسر: نجاح الھكسوس فى احتالل شمال مصر بسھولة .
 ج: بسبب ضعف الحكام وانتشار الفوضى وكثرة الصراعات في البالد.      
 .(بم تفسر) وقد كره المصریون القدماء الھكسوس 
 سوء معاملة الھكسوس للمصریین ، وھدم معابدھم ، وتخریبھم آلثارالمصریین.أ. سبب ج: ب  
   ؟بم تفسر: نجاح الھكسوس فى احتالل شمال مصر بسھولة. 

      ............................................................................................................... 
 كره المصریون القدماء الھكسوس.:  ربم تفس  

     ............................................................................................................... 
 . ولقد صمم المصریون على الكفاح وطرد الھكسوس وبدأ الكفاح من الوجھ القبلى 

 أحمس كامس سقنن رع
مس.ھو والد أح 
 من مدینة طیبھ فى الوجھ

 القبلى
 ,استشھد فى حرب التحریر

....وكان أول مصرى یستشھد فى 
 ....سبیل تحریر وطنھ.

.ھو األبن األكبر لسقنن رع 
 بتشجیع من أمھ تولى قیادة

...الكفاح بعد استشھاد والده وظل 
...یحارب الھكسوس حتى استشھد 

 ...أیضاً فى سبیل تحریر وطنھ.

  سقنن رع وأخوا كامس.أبن 
.شجعتھ امھ ایضاً على طرد الغزاه 
   وحد أقالیم الصعید وتكوین جیش

 ...قوى جھزه بالعجالت الحربیة .
 نجح فى طرد الھكسوس خارج

 مصر.
 

 أم أحمس (أیاح حتب):  دور المرأة فى مصر الفرعونیة
 . بم تفسركان للمرأة فى مصر الفرعونیة دور عظیم كزوجة وكأم 

لھا ....شجعتھ أمھ(آیاح حتب)على محاربة الھكسوس فكان  كامس أحمس وأخیھ األكبر ج: فرغم استشھاد والد 
 . وإعطاء المثل والقدوة فى التضحیة والشجاعة والوالء واالنتماء دورعظیم في اإلنتصارعلى األعداء

 
  كان للمرأة فى مصر الفرعونیة دور عظیم كزوجة وكأمر : بم تفس 

...................................................................................................................... 
 



 
۱٤ 

 أھم التعریفات
سد أقیم فى منطقة الفیوم فى عھد أمنمحات الثالث لحمایة األرض من الفیضان وزیادة األرض  سد الالھون

 المنزرعة
حیطین أو بحرین مثل قناة سیزوستریس التى ربطت البحر األحمر بالبحر ممر مائى یربط بین م قناة

 المتوسط عن طریق نھر النیل.
 قبائل رعویة جاءت فى نھایة الدولة الوسطى وغزت مصر واستقرت فى شمالھا. ھكسوس

 األعداء الذین یھاجمون بلد من البالد لالستیالء علیھا مثل الھكسوس .  غزاه
 االستیالء على دولة ما لنھب خیراتھم والسیطرة علیھا. احتالل

 نوع من العجالت التى تجرھا الخیول والتى استخدمھا الھكسوس عند غزوھم لمصر . عجالت حربیة
 

 السؤال األول : أكمل :
 انتھى عصر من أزھى عصور مصر التاریخیة. .....................بسقوط الدولة  -۱     
 ................................ر الدولة الوسطي بعصر سمي عص -۲     
  ............................بدأ عصر الدولة الوسطى بالملك  -۳     
 عاصمة للبالد. ................ اتخذ الملم منتوحتب الثاني مدینة -٤     
 البالد. لثاني بإعادة وحدة وإستقرارقام الملك منتوحتب ا ................الدولة  في بدایة عصر -٥     
 البالد في الدولة الوسطى حمالت لتأمین حدود بالجیش وقاد ......................اھتم الملك  -٦     
 بنھرالنیل. ....................... حفر الملك سنوسرت الثالث قناة سیزوستریس لتربط  -۷     
 والدفاع عنھا واھتم بالجیش.  على تأمین حدود مصر ..........................عمل الملك  -۸     
 الملك سنوسرت الثالث. النیل في عھد األحمر ونھر بین البحر ................ربطت قناة  -۹     
 حدیثاً البحر األحمر بالبحر المتوسط. .....................ربطت قناة  -۱۰     
 .............................الملك أنشئ سد الالھون في عھد  -۱۱     
 ..........................أقیم سد الالھون في منطقة الفیوم لحمایة األراضي من میاة  -۱۲     
 لحمایة البالد من خطر الفیضان وتولید الكھرباء.  .....................قامت الدولة ببناء  -۱۳     
ً أقام الملك أمنمحات الثال -۱٤      ً  اً ربالقرب من الفیوم وبنى قص ث ھرما  .................سمي  ضخما
 ...................اھتم الملك أمنمحات الثالث بشئون الزراعة والري وبنى سد  -۱٥     
 عاصمة لھم. .................واتخذوا من مدینة  نجح الھكسوس في احتالل شمال مصر -۱٦     
 الملك أحمس. ابنھا كامس لمحاربة الھكسوس ومن بعده ابنھا .................شجعت  -۱۷     
 والد أحمس الكفاح ضد الھكسوس حتى استشھد في الحرب. ...............قاد  -۱۸     
 ...........................الملك أحمس جیشھ بالعجالت  جھز -۱۹     
 سوس من مصر.في طرد الھك ..................نجح الملك  -۲۰     

 : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً): الثانىالسؤال 
 الرخاء اإلقتصادي. تسمیة عصر الدولة الوسطي بعصر -۱      

.................................................................................................................... 
 حات الثالث بإقامة " سد الالھون".اھتمام الملك أمنم  -۲      

..................................................................................................................... 
 نجاح أحمس في طرد الھكسوس من مصر.  -۳      

.................................................................................................................... 
 في مصر الفرعونیة دوراً عظیماً كزوجة وكأم. كان للمرأة المصریة -٤      

.................................................................................................................... 
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  أمام كل عبارة من العبارات التالیة : )(أو )(ث : ضع عالمة السؤال الثال
 ) (           یطلق عصر الرخاء اإلقتصادي علي عصر الدولة الحدیثة.       -۱      
 )  (   یبدأ عصر الدولة الوسطى بالملك منتوحتب الثاني.               -۲      
 )  (           نة منف عاصمة للبالد.       اتخذ الملك منتوحتب الثاني من مدی -۳      
 ) (  أعاد الملك منتوحتب الثاني وحدة البالد في بدایة الدولة الوسطى. -٤      
 )  (           قام الملك سنوسرت األول بحفر قناة سیزوستریس.                -٥      
 ) (    سط عن طریق نھرا لنیل.ربطت قناة سیزوستریس البحر األحمر بالبحر المتو -٦      
 ) ( والدفاع عنھا.         اھتم الملك سنوسرت الثالث بالجیش وتأمین حدود مصر -۷      
 ) (           ینسب إنشاء سد الالھون إلى الملك أمنمحات الثاني.               -۸      
 )        (                 أقیم سد الالھون بمنطقة الفیوم.                     -۹      
 ) (           أقام الملك أمنمحات الثالث معبداً كبیراً سمي بقصر التین.       -۱۰      
 ) (  ساعد سد الالھون على زیادة المساحة المزروعة بالفیوم.       -۱۱      
 ) (          .تفوق الھكسوس على المصریین القدماء حربیاً عند مجیئھم إلى مصر -۱۲      
 ) (   استقرت قبائل الھكسوس في جنوب مصر.                      -۱۳      
 ) (  اتخذ الھكسوس من مدینة منف عاصمة لھم في شمال مصر.    -۱٤      
 )  (   كانت مدینة أواریس عاصمة للھكسوس في مصر.              -۱٥      
 ) (           دما احتلوا مصر.                أحب المصریون الھكسوس عن -۱٦      
 ) (   نجح الملك أحمس في طرد الھكسوس من مصر.                -۱۷      
 ) (  الھكسوس حتى استشھد في الحرب. بدأ أحمس حركة الكفاح ضد -۱۸      
 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة علي :        
 ضعف حكام مصر بنھایة عصر الدولة القدیمة.انتشارالفوضى و -۱      

.................................................................................................................... 
 اھتمام ملوك الدولة الوسطى بإقامة المشروعات اإلقتصادیة. -۲      

.................................................................................................................... 
 حفر قناة سیزوستریس في عھد الملك سنوسرت الثالث. -۳      

.................................................................................................................... 
 إقامة سد الالھون في عھد الملك أمنمحات الثالث. -٤      

.................................................................................................................... 
 الدولة الوسطى. عصر الفوضى في أواخر ضعف الحكام وانتشار -٥      

.................................................................................................................... 
 سوء معاملة الھكسوس للمصریین القدماء وھدھم لمعابدھم. -٦      

.................................................................................................................... 
                

 السؤال الخامس : لمن تنسب ھذه األعمال :
 ]   [              الدولة الوسطى.              أعاد وحدة البالد وبدأ عصر -۱      
 ]     [             من ملوك الدولة الوسطى وقام بحفر قناة سیزوستریس.   -۲      
 ]            [             الوسطى وقام ببناء سد الالھون.         من ملوك الدولة -۳      
 ]   [             صاحب المعبد الكبیر الذي أطلق علیھ قصر التیھ.        -٤      
 ]   [             بنى ھرماً بالقرب من الفیوم في عصر الدولة الوسطي.   -٥      
 ]   [            وس حتى استشھد في الحرب.      بدأ حركة الكفاح ضد الھكس -٦      
 ]   [        األخ األكبر للملك ألحمس الذي استشھد في الحرب ضد الھكسوس. -۷      
 ]   [             حتى خارج حدودھا.         نجح في طرد الھكسوس من مصر -۸      
 ]            رغم استشھاد زوجھا.[ الھكسوس للكفاح ضد واألصغر األكبر شجعت ابنھا -۹      
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  (بم تفسر) یطلق على عصر الدولة الحدیثة عصر المجد الحربي.
 ج: ألن ملوك ھذا العصر اھتموا بتكوین جیش قوي للدفاع عن البالد.

 ؟یطلق على عصر الدولة الحدیثة عصر المجد الحربي:  بم تفسر
...................................................................................................................... 

 اھتمام ملوك الدولة الحدیثة بتكوین جیش قوي.
 ج: للدفاع عن الدولة ضد أطماع الغزاة المستعمرین.

 ؟اھتمام ملوك الدولة الحدیثة بتكوین جیش قويبم تفسر : 
...................................................................................................................  

 الملك أحمس . .۱
  .نجح فى توحید البالد 
  .تكوین جیش قوى 
  طرد الھكسوس 

 الملكة حـتـشـبـسـوت. .۲
       .أشھر ملكات مصر وتمیزت فترة حكمھا باألمن واألستقرار 
            تجارة ونھضت بالفنون.أھتمت بال 

           .قامت ببناء معبد الدیر البحرى غرب أسوان 
            (بم تفسر) .(ًالصومال حالیا) أرسلت بعثة تجاریة إلى بالد بونت 

 ج: للحصول على البخور والعاج واألحجار الكریمة.       
  أرسلت بعثة إلى محاجر أسوان. (بم تفسر)    

 ل على األحجار الضخمة لبناء المعابد.ج: للحصو      
  : ؟ بعثة تجاریة إلى بالد بونت الملكة حـتـشـبـسـوت أرسلتبم تفسر 
 ............................................................................ 
 : ؟بعثة إلى محاجر أسوان الملكة حـتـشـبـسـوتأرسلت  بم تفسر 
 ......................................................................... 

 الملك تحتمس الثالث .۳
                 .(بم تفسر)  كان للملك تحتمس الثالث بطوالت رائعة یشھد لھا التاریخ 
  . حملة على سوریا وفلسطین ۱٦حوالى الملك تحتمس الثالث  شن           

         " مجدَّو" .انتصر علیھم فى معركة 
          .أمن حدود مصر الجنوبیة 

       .(بم تفسر) للسیطرة على جزر البحر المتوسط�  بنى أسطوالً بحریاً قویا
       .ًأقام أول وأقدم إمبراطوریة فى التاریخ امتدت من نھر الفرات شماالً إلى بالد النوبة جنوبا 

 الملك امنحتب الرابع "إخناتون" .٤
 لدین والعبادة.اھتم بأمور ا

 دعا إلى عبادة إلھ واحد(أتون) بدالً من تعدد اآللھة الكثیرة لذا سمیت دعوتھ بـ"الثورة الدینیة ".
 اتخذ عاصمة جدیدة أسماھا(أخیتاتون) (حالیاً تل العمارنھ بالمنیا).

 

 حدیثة: شخصیات و أحداث من الدولة ال لثالدرس الثا
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الملك توت عنخ آمون  .٥
  یتمتع توت عنخ آمون بشھرة عالمیة كبیرة(بم تفسر)  
 .التى ال مثیل لھا وجد بھا الكثیرمن الكنوزاألثریة والتى م۱۹۲۲اكتشاف مقبرتھ الشھیرة سنة  بببس ج:  

مالحظة  تجوب الكنوز اآلثریة المصریة القدیمة دول العالم وتحرص شعوب العالم على رؤیتھا واالستمتاع 
 بھا.

الملك رمسیس الثانى   .٦
 عبد " األقصر".بنى معابد كثیرة أشھرھا معبد " أبو سمبل " وم 
 .فى عھده تم نحت مسالت كثیرة 
 ." استطاع ھزیمة الحیثیین فى معركة " قادش 
 .وقع مع الحیثیین أقدم معاھدة سالم فى التاریخ (فسر) لرغبتھ فى السالم والتسامح رغم انتصاره علیھم 

 (بم تفسر)."  بطل الحرب والسالمـ " لقب الملك رمسیس الثاني ب  
 ج: ألنھ بعد أن ھزم الحیثیین في معركة قادش عقد معھم أول معاھدة سالم في التاریخ. 

الرئیس الراحل " محمد أنور السادات " لقب بـ (بطل الحرب والسالم) ألنھ قاد الجیش .......المصرى 
العربیة كرامتھا وبعد  م وأعاد لمصر ولألمة۱۹۷۳لالنتصار على الجیش اإلسرائیلى فى حرب أكتوبر 

 االنتصار وقع معاھدة سالم مع اسرائیل للعیش فى سالم وأمان.

 .لقب الرئیس محمد أنور السادات ببطل الحرب والسالم 
 نھ بعد انتصاره على الجیش اإلسرائیلي في حرب أكتوبرعقد معھم معاھدة سالم.ج: أل 

 فى أواخر العصر الفرعونى سادت مصر حالة من الضعف والتفكك مما شجع الفرس على غزو مصر.
 دخول اإلسكندر األكبر مصر

سھولة.ظلت مصر تحت حكم الفرس حتى جاء اإلسكندر األكبر وھزم الفرس واستولى على مصر ب 
 بم تفسر : نجاح اإلسكندر األكبر في ھزیمة الفرس وفتح مصر بسھولة. –س 

  ج: لمساعدة المصریین لھ لكرھھم للفرس.      
 .جاء اإلسكندر األكبر من مقدونیا التى تقع شمال بالد الیونان (األغریق) وعرف باإلسكندر األكبر 

 األكبر.بم تفسر: یطلق على اإلسكندر لقب اإلسكندر  –س 
 ج: ألنھ من أعظم الفاتحین فقد غزا معظم أجزاء العالم.     
 .أسس اإلسكندر األكبر مدینة األسكندریة(بم تفسر) لتكون عاصمة للحكم الیونانى فى مصر 
 .جعل اإلسكندر األكبر من األسكندریة مركزاً للحضارة اإلغریقیة ونشرھا فى أنحاء العالم 

 أھم التعریفات
تفاق بین دولتین أو أكثر إلنھاء الخالفات أو تبادل المصلحة. ا معاھدة

 العاصمة الجدیدة التى اتخذھا الملك أمنحتب الرابع ومكانھا حالیاً تل العمارنھ بالمنیا. أخیتاتون
 یقصد بھا عبادة إلھ واحد ال شریك لھ. توحید

 لحكومة مركزیة. دولة واسعة تضم مجموعة من األقالیم والبلدان وتخضع امبراطوریة



۱۸

 التدریبات
 السؤال األول : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً): 

 یطلق على عصر الدولة الحدیثة عصر المجد الحربي. -۱      
.......................................................................................................................... 

 اھتمام ملوك الدولة الحدیثة بتكوین جیش قوي. -۲  
.......................................................................................................................... 

 ارسال الملكة حتشبسوت البعثات التجاریة إلى بالد بونت (الصومال حالیاً). -۳ 
.......................................................................................................................... 
 إرسال الملكة حتشبسوت البعثات التجاریة إلى محاجر أسوان. -٤ 

.......................................................................................................................... 
 كان للملك تحتمس الثالث بطوالت رائعة یشھد لھا التاریخ. -٥ 

.......................................................................................................................... 
 تمس الثالث أسطوالً بحریاً قویاً.بناء الملك تح -٦ 

.......................................................................................................................... 
 تسمیة دعوة الملك أمنحتب الرابع (إخناتون) بالثورة الدینیة. -۷ 

.......................................................................................................................... 
 السؤال الثاني :أكمل :

 .............................یطلق على عصر الدولة الحدیثة عصر المجد  -۱ 
 ..................و ..............تمیزت فترة حكم الملكة حتشبسوت  -۲ 
 ونھضت بالفنون. ..................اھتمت الملكة حتشبسوت  -۳ 
 لجلب األحجار الكریمة. ..............أرسلت الملكة حتشبسوت بعثاتھا التجاریة إلى بالد  -٤ 
 لجلب األحجار الضخمة. .......... أرسلت الملكة حتشبسوت بعثاتھا التجاریة إلى محاجر -٥ 
 غرب األقصر. ..............................أقامت الملكة حتشبسوت معبد  -٦ 
 على األعداء في  معركة مجدو. ......................انتصر الملك  -۷ 
 على الحیثیین في معركة قادش.......................انتصر الملك  -۸ 
 ......................حدود البالد من ناحیة  قام الملك تحتمس الثالث بتأمین -۹ 

 أمام كل عبارة من العبارات التالیة : )(أو )(السؤال الثالث : ضع عالمة 
)  (  یطلق على عصر الدولة الحدیثة عصر الرخاء اإلقتصادي.       -۱ 
 ) (البالد.  یعتبر عصر الدولة الحدیثة امتداد لنجاح أحمس في توحید -۲ 
 ) ( أقامت الملكة حتشبسوت معبد الدیر البحري في شرق األقصر.    -۳ 
 ) ( كاب الملكة حتشبسوت عالقات تجاریة مع بالد بونت.        -٤ 
)  ( حمالت في سوریا وفلسطین.        ۱۰قاد الملك تحتمس الثالث  -٥ 
)  ( انتصر الملك تحتمس الثاني على أعداءه في معركة مجدو.        -٦ 
 ) (الملك تحتمس الثالث على أعداءه في معركة قادش.        انتصر -۷ 
)  ( انتصر الملك رمسیس الثاني على النوبیین في معركة قادش.      -۸ 
 ) ( وأقدم امبراطوریة في التاریخ.      أقام الملك تحتمس الثالث أول -۹ 
)  ( اھتم الملك أمنحتب الرابع بأمور السیاسة والحرب.        -۱۰ 
 ) (دعى الملك أمنحتب الرابع إلى عبادة إلھ واحد.        -۱۱ 
 ) (     م.  ۱۹۲۲اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون عام  -۱۲ 
)  (عقد الملك رمسیس الثاني أول معاھدة سالم في التاریخ.        -۱۳ 
 ) ( انتصر الملك رمسیس الثاني على الحیثیین في معركة مجدو.    -۱٤ 
 ) ( أقام الملك رمسیس الثالث معبدا أبوسمبل ومعبد األقصر.        -۱٥ 
 ) ( صعوبة في فتح مصر.        وجد اإلسكندر األكبر -۱٦ 
 ) (اتخذ اإلسكندر األكبر من مدینة القاھرة عاصمة لھ.         -۱۷ 



 
۱۹ 

      
          

 
 

 ق.م على ید الملك مینا على إقامة نظام حكم أدى إلى:۳۲۰۰ساعد توحید البالد عام- 
 . حفظ النظام واحترام القوانین.۳  . الحفاظ على وحدة البالد.۲  د .استقرار البال .۱
 

 الھیئات المكونة لنظام الحكم فى مصر الفرعونیة:
ً ھو  الفرعون(الملك) .۱  رئیس الجمھوریة حالیا
.ھو بن اإللھ على األرض  .ھو الحاكم الفعلى الذى تتركز فى یده كل السلطات 

 أھم مسئولیاتھ:
 د والدفاع عنھا.إدارة شئون البال 
 .تحقیق العدالة بین الناس والحفاظ على حقوقھم 
 .بناء المعابد إلقامة الشعائر الدینیة 

 الوزیر .۲
  (بم تفسر) .ًكان الفرعون(الملك) فى مصر القدیمة یعین لھ وزیرا 

  .لیساعده فى إدارة شئون البالد بعد أن زادت مسئولیاتھ .ویرأس الحكومة المركزیة 
 لواجب توافرھا فى الوزیرالشروط ا
  .العدل   .الحكمة   .الكفاءة 
 .حسن التصرف    .المساواة 

 الحكومة المركزیة .۳
 .كان یعاون الوزیر فى حكم البالد مدیرو اإلدارات والحكومة المركزیة 

 والحكومة المركزیة قدیماً كانت تتكون من رؤساء اإلدارات مثل : 

 رة الزراعةوزا یقابلھا اآلن إدارة الزراعة
 وزارة الصناعة یقابلھا اآلن إدارة الصناعة
 وزارة التجارة یقابلھا اآلن إدارة التجارة
 وزارة المالیة یقابلھا اآلن إدارة الخزانة

 . كان یعمل فى ھذه اإلدارات مجموعة من الكتبة 
 .وكانت وظیفة الكاتب محل تقدیر واحترام ویترقى صاحبھا إلى أعلى المناصب 

 
 
٤.  ً  حكام األقالیم ھو المحافظ حالیا

  .تكونت األقالیم من قرى ومدن 
 .ثم اتحدت أقالیم الوجھ القبلى وكونت مملكة الجنوب 
 .و اتحدت أقالیم الوجھ البحرى وكونت مملكة الشمال 
    دة وأقام ق.م فى توحید مملكة الجنوب ومملكة الشمال وأعلن قیام الدولة الموح۳۲۰۰ونجح الملك مینا

 حكومة مركزیة. 
 أھم مسئولیات حكام األقالیم::

 . حفظ األمن فى األقالیم.۲  إدارة شؤن األقالیم. .۱
 الجیش .٥
 (بم تفسر) .بعد توحید البالد أھتم الملوك بالجیش وتسلیحھ  

 لحمایة البالد والحفاظ على وحدتھا وأمنھا واستقرارھا. .۱

 بعة : مظاھر الحصارة القدیمةالوحدة الرا
 الدرس األول  :  نظام الحكم



۲۰

 الدفاع عن البالد ضد المعتدین. .۲
 الملوك بتكوین أسطول بحرى كبیر وقوى لحمایة الشواطئ المصریة. كما أھتم 

 وقد ظھر ھذا بوضوح أیام :      أ) الملك أحمس وطرد الھكسوس.
 ب) الملك تحتمس الثالث وانتصاره فى معركة مجدو.

 ج) سیطرة األسطول البحرى المصرى على شواطئ البحر المتوسط. 
 ثانى الذى ھزم الحیثیین فى معركة قادش.د) الملك رمسیس ال  

 : ًوقد كان من أسلحة الجیش المصرى قدیما 
 الخناجر. -د  الفؤوس. -جـ   السھام . -ب  السیوف . -أ

 العجالت الحربیة. والتى جھز بھا الملك أحمس الجیش حیث أنتصر على الھكسوس وطردھم. -ھـ 
 التدریبات

 واحداً):   السؤال األول : بم تفسر(إذكر سبباً 
 ........................................................ق.م  ۳۲۰۰إقامة نظام حكم مستقر بعد عام  -۱     
 ..............................................................أھمیة عمل الفرعون (الملك) في مصر. -۲ 
 ..............................................................م مصر.اتخاذ الفرعون وزیراً لھ في حك -۳ 
 ............................................................أھمیة عمل حكام األقالیم في مصر قدیماً.  -٤ 
 ....................................................اھتمام ملوك مصر القدیمة بتكوین جیش قوي.   -٥ 

السؤال الثاني : أكمل : 
 ھو الحاكم الفعلي في مصر القدیمة.  ...............كان  -۱ 
 إلقامة الشعائر الدینیة. ..............من مسئولیات الفرعون بناء  -۲ 
 یساعد الفرعون في إدارة شئون البالد............... كان  -۳ 
 ..............الوزیر في مصر القدیمة یرأس الحكومة  كان -٤ 
 والحكومات المركزیة............ القدیمة مجموعة من مدیرو  في مصر كان یعاون الوزیر -٥ 
 حالیاً............................. یقابل منصب الفرعون قدیماً  -٦ 
 حالیاً............... منصب یقابل منصب حاكم اإلقلیم في مصر قدیماً  -۷ 
 ...............المتوسط في عھد  البحري المصري على شواطئ البحر األسطول سیطر -۸ 

تعدد اآللھ 
 .كان لكل قریة ومدینة واقلیم معبود خاص بھا 
  النسر]. -االفعى  –البقر  –كانت ھذه المعبودات من الطبیعة مثل: [الصقر 
 آمون ]. –رع  –یون اآللھة مثل: [ أوزیریس ثم عبد المصر 
  وقد أقام المصریون المعابد الضخمة لھذه اآللھة (بم تفسر) لكى یعبدوھا ویقدموا لھا القرابین  .....وقام

 على خدمتھا الكھنة.
 بم تفسر : تعدد المعبودات فى مصر القدیمة. 

 كانت مقسمة إلى أقالیم لكل إقلیم معبوده الخاص.ألن مصر        
 الثورة الدینیة والدعوة للتوحید

  ظل تعدد اآللھة فى مصر إلى أن دعا الملك أمنحتب الرابع(أخناتون) إلى عبادة إلھ واحد
رمز لھ بقرص الشمس وھو اإللھ (أتون) وأحدث بذلك أول ثورة دینیة فى التاریخ . 

 أول من دعا إلى التوحید وعبادة إلھ واحد.لتكون مصر وفرعونھا 

الدرس الثانى : الحیاة الدینیة 



۲۱

عقیدة البعث والخلود 
 اعتقد المصریون القدماء أن اإلنسان یبعث مرة أخرى بعد الموت وتعود لھ الروح فى القبر 

ویعیش حیاة الخلود(النتائج المترتبة)  
 واألدوات التى كان یستخدمھا فى حیاتھ والتى قد وضعوا مع المیت فى قبره الطعاملذلك  

 یحتاج ........إلیھا عندما تعود لھ الروح مرة أخرى. 
 ب) اھتم المصریون ببناء القبور(فسر) لدفن جثث موتاھم ووضعوھا فى قبور محصنة.  
 تعود إلیھا الروح مرة ثانیةجـ ) اھتم المصریون بتحنیط جثث موتاھم (فسر) حتى تبقى الجثة سلیمة ل  

 د) وقد أھتم المصریون القدماء ببناء المعابد (فسر) إلقامة الشعائر والطقوس الدینیة.   
 التحنیط

ھى عملیة برع فیھا المصریون القدماء وكانت سراً من أسرارھم واستطاعوا بھا الحفاظ على  
 ت طویلة.جثث موتاھم لتظل سلیمة لفترا       

 ومن دالئل براعة المصریین القدماء فى فن التحنیط أن أجساد بعض الفراعنة ما زالت محتفظة 
 بمظھرھا وشكلھا حتى الیوم. 

 عقیدة الحساب بعد الموت
فیجازى صاحب  اعتقد المصرى القدیم فى الحساب بعد الموت لیسأل عما فعلھ فى الدنیا 

 لطیب ویعاقب صاحب المسئ.العمل ا
التدریبات 

: أكمل :   ولالسؤال األ
 ......................اتخذ المصریون القدماء معبوداتھم من  -۱ 
 .اآللھةالضخمة لعبادة  .................القدیمة  أقیمت في مصر -۲ 
 ة.یقومون بتقدیم القرابین لآللھ ...................كان  -۳ 
 .اآللھةإلى التوحید ورفض تعدد  ................... دعا الملك  -٤ 
 ...................بعملیة  االھتمامعقیدة البعث والخلود دفعت المصریین إلى  -٥ 

أمام كل عبارة من العبارات التالیة :  )(أو  )(: ضع عالمة  نىالسؤال الثا
 ) (كبیر على حیاة المصري القدیم.    الدینیة تأثیر كان للحیاة -۱ 
 ) (في مصر القدیمة.  اآللھةرفض الملك أمنحتب الرابع تعدد  -۲ 

 السؤال الثالث : عرف

 ...التحنیط.................................................................................... -۱ 

 و الخلود.............................................................................. عقیدة البعث -۲ 

 بم تفسر :
؟  وقد أقام المصریون المعابد الضخمة لھذه اآللھة

..................................................................................................................... 



 
۲۲ 

 
 

 .بعد نزول المصرى القدیم من الھضبة إستقر على ضفاف نھر النیل وكون األسرة التى ھى نواة المجتمع 
  بنى المصرى القدیم مسكنة من الطوب اللبن (طمى النیل).وكانت ھذه المساكن تتمیز بالبساطة والجمال 

 فة تماماً عنھا حیث تبنى من األسمنت والحدید وتتكون من عدة طوابق.أما المساكن الحدیثة فھى مختل 
  كان المجتمع المصرى مجتمع ھرمى حیث یتكون من عدة طبقات تبدأ بالفرعون وأسرتھ وینتھى بطبقة العمال

 والفالحین.
  مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القدیم:

 اھتم المصرى القدیم بالمرأة كأم وملكة . .أ
 حبة أول تشریع قانونى ینظم عالقة المرأة بأسرتھا ومجتماعھا.مصر صا .ب

 القضاء]. -الطب  –الكتابة  –ج. أتاح للمرأة فرصة العمل فى مختلف المجاالت مثل [الزراعة 
 األسرة فى المجتمع المصرى القدیم:

 ان.كانت الزوجة تتعاون مع زوجھا فى معظم األعمال فكانت تقوم مع ابنائھا بغزل ونسج الكت .أ
 كان الفالح یعمل فى الحقل طول الیوم یزرع القمح والشعیر لصناعة الخبز والكتان لصناعة المالبس. .ب

 ج. كان األطفال یذھبون إلى المعابد لیتعلموا.
 
  ولقد نعمت األسرة المصریة بنصیب كبیر من األستقرار والتماسك واألمن لم تعرفھ أسر الشعوب

 األخرى(بم تفسر)
قدیماً على المساواة ونشر العدل والطمأنینة بین الناس مما ساعد على التماسك األسرى  لحرص المصریین

  والحفاظ على العادات والتقالید.
 أمثلة عن دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم

 
 الملكة إیاح حتب الملكة حتشبسوت

 عملت على إستقرار البالد ونھضتھا.
 فى إدارة البالد.تركت آثار عظیمة تدل على نشاطھا 

بعد أستشھاد زوجھا سقنن رع وأبنھا األكبر كامس 
شجعت أبنھا األصغر أحمس على محاربة الھكسوس 

 حتى طردھم من مصر.
 

 االعیاد واالحتفاالت فى مصر القدیمة
 حرص المصرى القدیم على االشتراك فى االحتفاالت ومشاھدة المواكب فى أوقات المواسم واألعیاد. )أ

أعیاد  –أعیاد البذر  –أعیاد الفیضان  –أعیاد الربیع  –ألعیاد فى مصر القدیمة (أعیاد رأس السنة من أشھر ا )ب
 أعیاد جلوس الفرعون على العرش). –الحصاد 

 عید أوزیریس ] . –عید رع  –ج) وأعیاد دینیة مثل [ عید آمون 
 

 المالبس والزینة فى مصر القدیمة
تالف طبقات المجتمع :إختلفت المالبس فى مصر القدیمة باخ 

 الفرعون والعظماء : یلبس الكتان الرقیق الناعم أو الحریر المستورد ویطرز بالذھب والفضة. .۱
 المصرى القدیم : یلبس الكتان. .۲
:إھتم الرجال والنساء فى مصر القدیمة بالزینة وحسن المظھر  

 المرأة : عرفت طالء الشفاه والكحل وأدوات الزینة المختلفة. .۱
 : إعتنوا بحلق ذقونھم وقص شعرھم ولبس األساور والخواتم.الرجال .۲

 

 الدرس الثالث : الحیاة اإلجتماعیة 



 
۲۳ 

 األلعاب الریاضیة فى مصر القدیمة
 رفع األثقال) –المبارزة –المصارعة –مارس المصریون القدماء الكثیر من األلعاب مثل:(التنشین .أ

 مارسوا كذلك ألعاب تقوم على الحظ والتفكیر مثل:  .ب
 ما یشبھ السیجة). –إلقاعى ما یشبھ الرقص ا –( ما یشبھ الشطرنج 

 التدریبات
 السؤال األول : بم تفسر(إذكر سبباً واحداً):    

 ؟اھتمام المجتمع المصري قدیماً بالمرأة -۱     
.................................................................................................................... 

 ؟عمال بارزة في تاریخ مصر القدیمةمت الملكة حتشبسوت بأقا -۲     
.................................................................................................................... 

 :     أمام كل عبارة من العبارات التالیة) (أو  )(السؤال الثاني : ضع عالمة 
 ) (   ى المصري القدیم مسكنھ من الحجارة .                       بن -۱     
 ) (   كان دور المرأة في مصر القدیمة مھمآلً.                         -۲     
 ) (           تعد مصر صاحبة أول تشریع قانوني ینظم عالقة المرأة بأسرتھا. -۳     
 ) (   األلعاب الریاضیة               أحب المصریون القدماء كثیر من -٤     
 ) (   كان األطفال في مصر القدیمة یذھبون للمدارس لیتعلموا.         -٥     
 ) (   وصلت المرأة في مصر قدیماً إلى عرش البالد.                  -٦     

 السؤال الثالث : أكمل :     
 لصناعة المالبس. ............. ل ونسج كانت المرأة في مصر القدیمة تقوم بغز -۱     
 بنى المصري القدیم مسكنة من الطوب اللبن. -۲     
 ............والملكة  ............من النماذج العظیمة في مصر القدیمة للمرأة الملكة  -۳     
 .................. و ...............عملت المرأة في مصر القدیمة في كثیر من األعمال منھا  -٤     
 المصریة في مصر القدیمة إلى منصب القضاء.              ................وصلت  -٥     
 .....................وعید  ...............من األعیاد اإلجتماعیة في مصر القدیمة عید  -٦     

 
 
  

 التجارة). - الصناعة –الزراعة الحیاة األقتصادیة تشمل مجاالت متعددة مثل (
 الزراعة  -۱

   لقیام الحضارة المصریة القدیمة. الرئیسينھر النیل ھو العامل 
   ساعد نھر النیل على استقرار اإلنسان المصرى القدیم فعمل بالزراعة 
  .وأقام السدود (بم تفسر) لحسن استغالل المیاه فى الزراعة 
   الخضراوات]. –الفاكھة  – الكتان –الشعیر  –زرع المصرى القدیم [القمح 

 قسم المصرى القدیم السنة الزراعیة إلى ثالثة فصول 
 فصل الفیضان : تغمر فیھ میاه الفیضان األرض.  )أ

 فصل الزراعة (البذر): یزرع (یبذر) الفالحون فیھ األرض. )ب
 فصل الحصاد: یجمع فیھ الفالحون المحاصیل.ج)     

   الصناعة  - ۲ 
  الحجر. ثم المعادن مثل: النحاس والبرنز و الحدید. : ھ منالقدیم أدوات المصريصنع 
  الفخار . من ألوانياصنع             المعادن النفیسة واألحجار الكریمة. ن صنع الحلى والزینة م 
 الخشب. صنع التوابیت والسفن من                         .صنع الزجاج من الرمال 

 الدرس الرابع : الحیاة اإلقتصادیة



۲٤

 نبات البردى. لورق والحبال والحصیر والقوارب منصنع ا 
 كل الصناعات ذوق وفن وبراعة (دلل على صحة العبارة) فيالقدیم  المصريظھر لقد أ 

الدلیل على ذلك دقة صناعة مجموعة حلى " توت عنخ آمون " التى ما زالت تدھش وتجذب السیاح من 
 مختلف دول العالم إلى الیوم.

 یقصد بھا عملیات البیع والشراء .:  التجارة  - ۳
 عن طریق المقایضة.كانت التجارة قدیماً تتم 

 ھى مبادلة سلعة بسلعة أخرى ,  وظلت المقایضة إلى أن ظھرت العملة. المقایضة :
 وتنقسم التجارة إلى نوعین

تــجـــــــــارة 
 داخـــــــلــــــیة

 تــجـــــــــــــارة خـــــــــــارجــــیــــــة

 یقصد بھا البیع والشراء 
داخل القرى والمدن 

 داخل الدولة.واألقالیم 
وكانت وسائل النقل قدیماً 

 ھى الدواب والسفن

 یقصد بھا البیع والشراء بین مصر والدول األخرى.
(لبنان حالیاً) وبالد بونت(الصومال)  تجارة خارجیة مع فینیقیا أقامت مصر

 والنوبة والسودان .
 وكانت السفن تحمل ببضائع مصریة مثل: القمح والشعیر.

 ع ھذه البالد مثل:الخشب والعاج و الزیوت.وتعود محملة ببضائ

 التدریبات
ذكر سبباً واحداً): أالسؤال األول : بم تفسر( 

 ..........................................یعد نھر النیل العامل الرئیسي لقیام الحضارة المصریة القدیمة. -۱ 
 ...............................................................كبر الجرائم.یث نھر النیل قدیماً كان من أوتل -۲ 
 ...................................................................نشطت التجارة الخارجیة في مصر قدیماً. -۳ 

السؤال الثاني : أكمل :  
 في صناعة التوابیت والسفن. ...................استخدم المصري القدیم  -۱ 
 لحسن استغالل نھر النیل في الزراعة. .................أقام المصریون القدماء  -۲ 
 ...................العامل الرئیسي في قیام الحضارة المصریة القدیمة ھو  -۳ 
 حالیاً. ...................أقامت مصر عالقات تجاریة مع فینیقیا وھي  -٤ 
 كوسیلة للبیع والشراء في مصر قدیماً. ..................قبل معرفة العملة استخدمت  -٥ 
 فصول. ......................قسم المصریون القدماء السنة الزراعیة إلى  -٦ 

:  أمام كل عبارة من العبارات التالیة )(أو  )(السؤال الثالث : ضع عالمة 
 ) (.      استورد المصریون القدماء الحدید من بالد بونت -۱ 
 ) ( تنتھي السنة الزراعیة عند المصریون القدماء بفصل الفیضان. -۲ 
)  (احتفل المصریون القدماء بعید وفاء النیل كل عام.        -۳ 
 ) (ألولى من المعادن.       صنع المصري القدیم أدواتھ ا -٤ 

 السؤال الرابع : اكتب المصطلح العلمي
 ] [.       اآللھةاجتماع الناس على عبادة إلھ واحد ورفض تعدد  -۱

 ] [ المجلس التي تتولى وضع القوانین مثل مجلس الشعب في مصر. -۲ 
 ] [منتجات بالبیع أو الشراء داخل حدود الدولة.  تبادل ال -۳ 
 ] [تبادل المنتجات بالبیع أو الشراء خارج حدود الدولة.  -٤ 
 ] [عملیة حفظ جثث الموتى سلیمة لفترات طویلة.        -٥ 




